Dariusz Harbaty - Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej

a) lmiq, nozwisko, zajmowane stanowisko lub lurtkcje pelnione
uplywu kodencji, na jakq dana osoba zostala powolana:

w ramoch emitenta oroz termin

Dariusz Harbaty -Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej, kadencja wygasa w dniu 30 grudnia 2022 roku

b) Opis kwdlifikacji i doiwiadczenia zdwodowego:
wsp6lpraca z miqdzynarodowq kancelariq prawnq Wolf Theiss
201-5- wsp6tpraca z miqdzynarodowymi kancelariami prawnymi

Od 20L5 - obecnie
Od 1999

-

-

2003 - 2007 aplikacja radcowska w Okrqgowej lzbie Radc6w Prawnych w Warszawie. Uzyskany tytul
zawodowy: radca prawny
1995 - 2000 Uniwersytet Warszawski- Kierunek: Wydzial Prawa i Administracji. Tytul: Magister Prawa

c) Wskazanie dzislalnoici wykonywanej przez danq osobq pozo emitentem, gdy dziolalnoid ta ma
istotne znoczenie dld emitenta:
Nie prowadzi

d) Wskazonie wszystkich sp6lek prowo handlowego, w kt6rych, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, dona osobo byla czlonkiem orgon6w zorzqdzajqcych lub nadzorczych albo wspdlnikiem,
ze wskazoniem, czy dana osobd nodol pelni funkcje w organach lub jest nadal wsp6lnikiem:
iSource S.A.

-

Czlonek Rady Nadzorczej od wrzeSnia 2Ot9 r. do chwili obecnej

S4E S.A. - Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej od grudnia

20!9 r. do chwili obecnej

e)

lnformacje nd temdt prdwomocnych wyrok6w, na mocy kt6rych dana osoba zostalo skazana
za przestqpstwa oszustwo w okresie co nojmniej ostatnich piqciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
co nojmniej ostatnich piqciu lat osoba tako otrzymdlo sqdowy zakaz dziolania jako czlonek orgon6w
zarzqdzajqcych lub nddzorczych w sp6lkach prdwo handlowego:
Wobec Dariusza Harbaty nie zostaly wydane prawomocne wyroki, na mocy kt6rych zostal skazany za
oszustwa. Ponadto, Dariusz Harbaty nie otrzymal w okresie ostatnich piqciu lat sqdowego zakazu
dzialania jako cztonek organ6w zarzqdzajqcych lub nadzorczych w sp6lkach prawa handlowego

f)

Szczegdly wszystkich przypadkdw upodloici, zarzqdu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co ndjmniej ostatnich piqciu lat, w odniesieniu do podmiotiw, w kt6rych dona osobo pelnila

lunkcje czlonka orgdnu zarzqdzajqcego lub nadzorczego:
Nie dotyczy

w

g)

lnformacjq, czy dana osoba prowadzi dzialalnoSd, kt6ra jest konkurencyjna w stosunku do
dzialafno5ci emitenta, oraz czy jest wsp6lnikiem konkurencyjnej sp6lki cywilnej lub osobowej albo
czlonkiem organu sp6lki kapitalowej lub czlonkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej:

Nie prowadzi

h)

lnformacjq, czy dano osoba figuruje w rejestrze dluinik6w niewyplacalnych, prowadzonym
na podstowie ustawy z dnia 20 sierpnio 7997 r, o Krajowym Rejestrze Sqdowym:

Nie figuruje

Dariusz Harbaty

